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L E G E 

 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2013 privind 

utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor 

în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor 

 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 

 

Art. I. – Legea nr. 374/2013 privind utilizarea sistemelor 

destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele 

unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din  

23 decembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(2) În înţelesul prezentei legi, prin perimetre ale unităţilor din 

subordinea ANP se înţelege secţiile de deţinere şi alte spaţii din interiorul 

locurilor de deţinere unde persoanele private de libertate desfăşoară 

activităţi.” 
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2. La articolul 2 alineatul (4), literele b) şi d) se modifică şi 

vor avea următorul cuprins: 

,,b) blochează şi întrerupe comunicările efectuate de către 

persoanele private de libertate în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; 

.................................................................................................................... 

d) este instalat în locuri aflate sub protecţia personalului unităţii 

din subordinea ANP şi inaccesibile persoanelor private de libertate;” 

 

3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(2) Instalarea, punerea în funcţiune şi utilizarea sistemelor 

prevăzute la art. 2 alin. (4) se realizează în asemenea condiţii încât să se 

evite apariţia unor interferenţe prejudiciabile asupra reţelelor şi serviciilor 

de comunicaţii electronice din exteriorul unităţilor din subordinea ANP.” 

 

4. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou 

alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 

„(3) Sintagma interferenţă prejudiciabilă are înţelesul definit la 

art. 4 alin. (1) pct. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 

privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.” 

 

5. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(4) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea  

nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, suma alocată achiziţionării serviciilor destinate blocării şi 

întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea 

ANP, precum şi de consultanţă şi proiectare încasată şi neutilizată până la 

închiderea exerciţiului bugetar se reportează în anul următor, până la 

utilizarea integrală a sumei alocate.” 
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Art. II. – (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor este 

abilitată să utilizeze suma prevăzută la art. 6 alin. (1) şi (4) din Legea  

nr. 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii 

radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru achiziţionarea altor 

servicii, echipamente sau sisteme de detecţie, identificare şi localizare, 

după caz, care să contribuie la diminuarea utilizării, de către persoanele 

private de libertate, a serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin 

intermediul undelor radio, dacă serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) din 

Legea nr. 374/2013, nu au fost achiziţionate în termenul de 5 ani de la 

data intrării în vigoare a Legii nr. 374/2013. 

(2) Serviciile, echipamentele sau sistemele de detecţie, 

identificare şi localizare prevăzute la alin. (1) au la bază diminuarea 

utilizării, de către persoanele private de libertate, a serviciilor de 

comunicaţii electronice furnizate prin intermediul undelor radio şi trebuie 

să îndeplinească următoarele condiţii tehnice minimale: 

a) nu depăşesc limitele impuse de legislaţia naţională în ceea ce 

priveşte expunerea populaţiei generale la undele electromagnetice; 

b) nu perturbă activitatea curentă a unităţii din subordinea ANP; 

c) generează informaţiile necesare pentru detecţia, identificarea 

şi localizarea dispozitivelor, care utilizează serviciile de comunicaţii 

electronice, din interiorul perimetrelor unităţilor aflate în subordinea 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în sensul art. 1 alin. (2) din 

Legea nr. 374/2013. 

(3) Echipamentele sau sistemele de detecţie, identificare şi 

localizare trebuie să se afle sub protecţia personalului unităţii din 

subordinea ANP şi inaccesibile deţinuţilor. 

(4) Achiziţionarea serviciilor, echipamentelor sau sistemelor de 

detecţie, identificare şi localizare se face potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii 

publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată. 
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